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Editoriál

ako i na deti do šiestich rokov bez ohľadu na ich sociálny status.

Milí poistenci,
ako každý september, aj tento rok sme uplynulý
mesiac strávili takpovediac v teréne. Stretávali sme
sa s vami častejšie ako inokedy.
Zapotili sme sa. Horúce leto plynule prešlo do horúcej jesene. A to doslova. Také horúčavy, aké sme
si užili toto leto nielen pri vode či v horách, ale aj
v slovenských mestách, sa len tak nezopakujú. Hoci
počasie vie vždy prekvapiť.
Náš Festival zdravia zavítal počas augusta a septembra
do 24 miest po celom Slovensku. V každom kraji sme
strávili 4 dni, usilovali sme sa vám priniesť zaujímavé
tipy, ako žiť zdravšie, zdravšie sa stravovať, hýbať sa
a udržiavať si veselú myseľ. Skrátka, pripomenuli sme
vám, prečo je starostlivosť o vlastné zdravie taká dôležitá. Podľa vašej odozvy sa na nás môžete tešiť aj o rok.
Horúca jeseň však bude mať aj iné podoby. „Zvolebnieva“ sa a my budeme opäť svedkami toho, ako
sa zdravotníctvo stane obľúbenou predvolebnou
témou. Zrejme ožijú mnohé nápady či skôr návody,
ako mávnutím čarovného prútika vyliečiť boľačky
slovenského zdravotníctva a dosiahnuť jeho bezchybné fungovanie.
Z podobného súdka je aj nedávno poslancami navrhovaná úprava limitu doplatkov na lieky. Ak ste to
nepostrehli, ide o návrh na rozšírenie ochranného
limitu na doplatky za lieky na všetkých dôchodcov, invalidných dôchodcov, zdravotne ťažko postihnutých,

Vlastne by som sa mal tešiť, že sa vláda
inšpirovala naším benefitom – preplácanie doplatkov za lieky na recept až
do výšky 100 eur. Postupne sme ho vylepšili, týka sa všetkých detí až do dovŕšenia 18 roku veku a oboch ich rodičov. Škoda, že toto vláde ušlo, respektíve
to pri svojom návrhu nedomyslela.
Podobne ako pri elektronickom preukaze s čipom. Už sa s úradníkmi bavíme,
ako bude vyzerať, a pritom všetci vieme,
že pri danom stave celého eHealthu
je reálny prínos čipového preukazu vo
hviezdach. Veď načo nám budú preukazy s prístupovým kódom k neexistujúcej
elektronickej zdravotnej knižke?! Mimochodom, ak by ste chceli vedieť, aké
dáta by mala obsahovať táto knižka,
kliknite si na svoju Elektronickú pobočku.
Tam ich už máte dávno k dispozícii.
Jesenné mesiace však prinesú aj dobré
správy. Malú zásluhu si hádam pripíšeme aj my. Ako prvá zdravotná poisťovňa rozbehneme program starostlivosti
o chronicky chorých pacientov. Verím,
že diabetikov, ktorých sú na Slovensku
státisíce, potešíme zvýšenou starostlivosťou v spolupráci s diabetológmi. Sme
presvedčení, že pacientom s cukrovkou
postupne pomôžeme zlepšiť kvalitu ich
života. Koniec koncov, takto pristupujeme ku každej novinke z našej kuchyne.
MARTIN KULTAN
generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera
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Téma

Vychutnajte si jeseň
Letné horúce dni plné slnka, relax na pláži a bezstarostné leňošenie sú už
dávno minulosťou. Ani príchod chladného a sychravého obdobia nás nemusí
zaskočiť, ak sa naň dôkladne pripravíme. Tu je niekoľko tipov.

Zdravie
Dôležité je, aby sme na svojej
imunite pracovali a posilňovali ju predovšetkým prírodnými
prostriedkami. Antioxidanty,
ako vitamíny A, C, E, betakarotén a zinok, nachádzajúce sa
v pestrofarebnej zelenine a ovocí (najmä kiwi, jablká, červené
hrozno, kaleráb, cibuľa, cesnak, špenát, mrkva), probiotiká
v kyslomliečnych výrobkoch, ale
tiež proteíny obsiahnuté v mäse
a mliečnych výrobkoch - tieto
čarovné slová by mal na svoj
jedálniček dostať každý. Alfou
a omegou je ale aj zdravé otužovanie. Napríklad striedaním
horúcej a studenej vody doma
v sprche podporíte pohotovosť
krvných ciev a tým pádom aj
imunitu.
Škola a práca
Prázdniny aj dovolenky sa skončili, je čas nastúpiť do osvedčeného kolotoča. Je dôležité prácu
aj učenie si rozvrhnúť tak, aby sa
striedali náročnejšie s menej zložitými úlohami, robili sa tiež medzi
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Nástup jesene či zimy ani zďaleka neznamená, že
človek by mal sedieť doma a vôbec sa nehýbať.
nimi pauzy. Vybavovačky aj
prácu náročnejšieho rázu lepšie
zvládnete, ak si veci naplánujete
vopred a dobre si premyslíte, čo
vás čaká. A netreba zabúdať ani
na to najdôležitejšie. Po dobre vykonanej práci si zaslúžite oddych!

patrí aj plávanie, beh, bicyklovanie, rýchla chôdza, tenis, poprípade rôzne skupinové športy.
Niekoľko tipov ste mohli získať
aj na našom Festivale zdravia,
s ktorým sme nedávno navštívili
mnoho slovenských miest.

Doprava
Skoré stmievanie, časté dažde,
mokrá cesta a hmla, prípadne
prízemný mráz - aj to prináša
jeseň. Vodiči by mali myslieť
tiež na to, že zjazdnosť vozovky môže byť sťažená v dôsledku
opadaného lístia zo stromov. Rozumné je ubrať z plynu, nikam
sa neponáhľať a jazdiť opatrne. Najmä dážď a hmla počas
jesenného a zimného obdobia
znižujú viditeľnosť, ktorá ohrozuje aj chodcov. Netreba preto
zabúdať na reflexné prvky.

Strava
Aj v jeseni sa nájdu sezónne
druhy ovocia či zeleniny, obilnín, ale aj strukovín, ktoré pomôžu ochrániť telo pred zimou.
Spomeňme jablká, hrozno,
slivky, ovsené vločky, fazuľu,
kapustu či tekvicu. Tieto potraviny posilnia imunitu, dodajú
protivírusový vitamín C, chránia
pred srdcovo-cievnymi ochoreniami, rakovinou, pomáhajú pri
cukrovke. Nezabúdajme ale
ani na správny prísun takých
potravín, ako celozrnný chlieb,
pečivo a cestoviny, naturálna
ryža, zelenina všetkých farieb,
zo živočíšnych potravín probiotické mliečne výrobky, kvalitné
tvrdé syry a tučné morské ryby.

Šport
Nástup jesene či zimy ani zďaleka neznamená, že človek by
mal sedieť doma a vôbec sa
nehýbať. Práve naopak, vďaka
pravidelnému pohybu sa zbavíte prebytočných tukových buniek a budete sa cítiť zdravšie.
Obzvlášť veľký pozor by si
na to mali dať ľudia so sedavým zamestnaním. Už len polhodina prechádzky na čerstvom
vzduchu dokáže urobiť zázraky.
Medzi vhodné športové aktivity

Počasie a príroda
Skoré stmievanie, rátajte s kratšími dňami, prudký pokles teplôt,
dažde, ktoré sa môžu objaviť
aj znenazdajky. Dobré je preto
nielen sa ráno vhodne obliecť,
ale myslieť aj na možné zmeny
počasia a ďalšiu vrstvu oblečenia, prípadne pršiplášť alebo

dáždnik si pribaliť len tak pre
istotu. Najmä počas jesene
a zimy pripomíname, že naša
pokožka je najviac vystavená
nepriaznivým vplyvom počasia
na tvári, respektíve na rukách.
Vhodné je dopriať jej kvalitné
krémy s väčším obsahom minerálov, vitamínov a kolagénu.
Nálada
Ľudia sú senzitívni, počasie
do veľkej miery ovplyvňuje aj
ich náladu. Aby vám práve to
jesenné či zimné nespôsobilo
melanchóliu alebo traumu,
treba si udržiavať vždy dobrú
náladu. Smiech znižuje hladinu
stresových hormónov, a naopak
zvyšuje hladinu endorfínov, ale
aj bielych krviniek, ktoré bojujú
s infekciou v organizme. Robte
čokoľvek, čo vás dokáže uvoľniť
a urobiť šťastným do tej miery,
že zabudnete na každodenné
starosti. Skúste maľovanie, vyšívanie, čítanie aj lúštenie krížoviek alebo jogu či meditáciu.
Samozrejmosťou by mal byť dostatok spánku – väčšina odborníkov hovorí ideálne o siedmich
či ôsmich hodinách denne. Telo
si nielen oddýchne, načerpá síl,
dostaví sa aj lepšia nálada. Vedeli ste, že stres sa dá odmerať?
Na Festivale zdravia ste mohli
zistiť, aká je vaša hladina stresu
a ako sa s ním vyrovnať.

5

Rozhovor

JURAJ KUKURA:
Veľmi dôležité je pozerať sa na Slovensko zvonka
Slováci sú životaschopný národ, ktorý sa vie o seba postarať. Napriek tomu mu
chýba elita. Prečo to tvrdí, prečo je v Divadle Aréna zakázané oslovovať ho riaditeľ
a čo robí pre svoje zdravie, sa dočítate v rozhovore s legendárnym slovenským
hercom Jurajom Kukurom.

Vidím, že ste veľmi zaneprázdnený. Je dnešný deň
niečím špecifický?
Dnešný deň* bol špecifický tým,
že sme mali jeden workshop Detskej Univerzity Komenského, konkrétne v Slovenskej filharmónii.

aj falošne, aby deti počuli, čo
znamená hrať falošne a čo nie.
Čo ešte mohli deti zažiť?
Napríklad včera boli v parlamente, to bolo tiež veľmi vzrušujúce.
Nenudili sa ani naši študenti, ani

chlapec sa pýtal, či vláda uvažovala na tým, aby boli stanovené
nejaké obmedzenia, týkajúce sa
energetických nápojov, podobne, ako je to pri pití alkoholu,
pretože pozná spolužiakov, ktorí
vypijú 3-4 energetické nápoje

Juraj Kukura (68) sa narodil v Prešove. Po ukončení základnej školy
v Bratislave vyštudoval stavebnú priemyslovku. Sám to však označuje
za „blackout“ (zatemnenie) vo svojom živote, pretože už vtedy vedel, že
stavebník z neho nebude. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole múzických
umení, odbor herectvo. Hereckú kariéru odštartoval v roku 1966, keď
si zahral jednu z hlavných úloh vo filmovom spracovaní románu Tri
gaštanové kone. Pred novembrom 1989 nedobrovoľne zostal v zahraničí,
pôsobil v rôznych zahraničných divadlách, účinkoval vo viac ako 150
filmoch. Od roku 2003 je riaditeľom Divadla Aréna v Bratislave.

Bol to nepredstaviteľný zážitok,
pretože Slovenská filharmónia sa
zišla na generálnu skúšku, ktorá
bola venovaná našim študentom.
Dirigent Rastislav Štúr a sólista
Ján Slávik odpovedali na otázky
detí a jednému z našich študentov dokonca umožnili dirigovať.
Slovenská filharmónia zahrala
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ministri. Padali tam skutočne otázky, ktoré sa neočakávali. Ministra financií sa pýtali, či by mladí
ľudia, ktorí majú málo peňazí,
mohli byť oslobodení od platenia DPH. Vyvolalo to záujem. Aj
keď to nie je realizovateľné, je
zaujímavé počuť, čo týchto mladých ľudí zaujíma. Ďalší mladý

denne. Potom sú v katastrofálnom stave a začínajú od nich
byť dokonca závislí. Všetci boli
zaskočení, pretože toto je téma,
o ktorej ešte neuvažovali, ale pritom ide o vážny problém. Tretí to
do ministrov doslova napálil, keď
sa ich spýtal, prečo nedajú viac
peňazí na platy učiteľov, pretože

keby oni sami nemali dobrých
učiteľov, neboli by tam, kde sú,
teda v ministerských kreslách.
Prečo robíte detskú univerzitu?
Slováci ako národ dokázali veľmi veľa. Po roku 1989 a po rozdelení Československa sa ukázali
ako životaschopný, sebavedomý
národ, ktorý sa vie o seba postarať, a vyvrátili tým všetky predsudky. Na druhej strane je jedna
vec, ktorá nášmu národu chýba,
a tou je elita. Je dôležitá pre každý národ, no my elitu nemáme,
aspoň nie v takom meradle, ako
si predstavujem. Keď si predstavíte iné krajiny, napríklad nie oveľa
väčšie Rakúsko, a porovnáte, čo
znamená Burgtheater vo svetovom povedomí a čo znamená
Slovenské národné divadlo, čo
znamenajú Salzburger Festspiele
a tak ďalej... Elita je v národnom
povedomí veľmi dôležitá. Našich
študentov do detskej univerzity
nikto nenútil, oni chcú vedieť

viac, využiť túto šancu a dostať
sa o krok ďalej pred svojich spolužiakov. Toto je správna cesta
k tomu, aby si niektorí z nich
našli cestu a boli skutočnou slovenskou elitou.
Teraz ste prechladnutý,
ale inak robíte niečo pre
svoje zdravie?
Chodím, chodím, chodím, chodím. V priemere asi 15 kilometrov denne.
Išli by ste na preventívnu prehliadku napríklad
k zubárovi, ak by vám
v telefóne pípla SMS s pripomienkou?
Myslím, že v dnešnej dobe
plnej zhonu je pripomenutie
návštevy zubára fantastická
služba. Ja osobne by som takýto komfort privítal a myslím
si, že nie som sám. Dokonca
by som navrhoval, aby viacero organizácií pristúpilo
k takémuto kroku – posielanie

SMS o dôležitých stretnutiach
a termínoch by nám výrazne
uľahčil život.
Zastihnúť vás na Slovensku nie je celkom jednoduché. Je to tak?
Je to pravda, ale niekedy si
za to môžem sám. Môj syn
žije v Oxforde, ja v Hamburgu,
veľa pracujem v Prahe. Čiže
Hamburg, Praha, Bratislava,
Londýn, Oxford, to sú hlavné
stanoviská, v ktorých sa prirodzene nachádzam bez toho,
aby som začal cestovať. Mám
v nich jeden smoking, lakované
topánky a zubnú kefku, teda
základné veci. Cestujem, keď
idem do Paríža, do Ománu
alebo do Indie.
Myslíte si, že ľudia by
mali cestovať?
Určite áno, ale nielen cestovať, ale mali by sa z krajín,
ktoré navštívia, aj niečo naučiť
*rozhovor sme nahrávali na konci augusta
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Rozhovor
a obohatiť svoj život. Všade je
niečo iné a niečo lepšie ako tu,
na Slovensku. Ale platí to aj
naopak.
Keď ste v Británii alebo
v Nemecku, máte iný
pohľad na to, čo sa deje
na Slovensku?
To sa tak nedá povedať, ale
je veľmi dôležité pozerať sa
na Slovensko zvonka. Napríklad divadlo. Je veľmi dôležité
vidieť slovenské divadlo z pohľadu európskeho divadelného
diania, a nie vidieť európske divadlo z pohľadu slovenského.
Poviem to takto: mať pocit, že
niečo stačí, že tak je to najlepšie, je veľmi málo. Napríklad
ja sa vo Francúzsku dobre nenajem. Francúzska kuchyňa je
pre mňa nemoderná a ťažká.
Viem, že Francúzi ju považujú
za najlepšiu na svete, ale pre
mňa to už nie je kuchyňa, ktorá
drží krok s tým, ako sa dnes vo
svete varí. Tak je to so všetkým.
Ak si začnete myslieť o niečom,
čo nesporne bolo dobré, že to
je stále dobré, tak sa to samé
zakonzervuje a zničí.
V Divadle Aréna ste už 13
rokov. Na čo v ňom ste
najviac hrdý, čo je vašou
pečaťou v tomto divadle?
Nepovedal by som, že som hrdý,
ale myslím si, že je dôležité, že
toto divadlo sa stalo neoddeliteľnou súčasťou slovenskej kultúry.
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Je iné ako všetky ostatné a bez
neho by tu bola strašná nuda.
Snaha Divadla Aréna je, aby
bolo iné, aby provokovalo. Nie
je tu na to, aby poučovalo alebo zabávalo. Je tu na to, aby
nastavovalo otázky, aby bolo
v kritickom dialógu s mocou, aby
lámalo tabu, aby spracovávalo
históriu, aby dávalo podnety
na zamyslenie, aby šírilo kultúrne
povedomie tohto národa.
Ako prebieha proces, keď
hľadáte hru, ktorú chcete
dostať do divadla?
To je veľký problém, ktorý
momentálne mám, a vyplýva
z neho veľký spor s Audiovizuálnym fondom. Ideme založiť
Kino Aréna, ktoré považujem
za dôležitý kultúrno-spoločenský čin. Chceme premietať
„najlepšie filmy nášho života“,
ako Easy rider, Sladký život,
Swimming pool, Mechanický
pomaranč, teda najväčšie filmy
svojho času. Sú to filmy spred
elektronickej doby, keď oblaky
boli oblakmi a nedokresľovali
sa elektronicky. Pamätám si, keď
sme raz nakrúcali s Mišom Dočolomanským. Boli sme na popravisku tri dni, pretože režisér
chcel, aby za nami boli dramatické mraky. Lenže bolo slnečno. Aj tak sme každý deň museli
s Mišom prísť na popravisko,
dať si slučku na krk a čakať,
kým sa objaví nejaký mrak. Ale
vrátim sa ku Kinu Aréna. V rámci

programu by mali byť uvedené
aj bratislavské pondelky, ktorými chcem vždy k nejakému výročiu pripomenúť slovenskému
národu tých ľudí, na ktorých
sa zabúda. Na veľkých slovenských hercov, ako boli Ctibor
Filčík, Gustáv Valach, Hana
Meličková. Vo fonde teraz odo
mňa žiadajú dramaturgiu. Vravím: čo je to dramaturgia?! Veď
dnes nemôžete robiť to, čo ste si
zaumienili pred mesiacom. Veď
pred mesiacom bol hospodársky rast a za dva týždne padla
burza o 20 percent, svet je pred
ďalšou krízou, prebieha sťahovanie národov, svet je v úplne
inej situácii ako pred mesiacom
a divadlo musí korešpondovať
s dobou, nedá sa robiť dramaturgia na dva roky.
Pre vás je asi ťažké zodpovedať otázku, čo plánujete do budúcnosti?
To nie je také ťažké, pretože
mám režisérov, s ktorými hovorím o tom, aké tituly sa dajú
napasovať na konkrétnu dobu.
Ale napríklad, nechal som napísať muzikál 1968 a vždy som si
myslel, aké to bude úžasné, keď
bude Brežnev s Dubčekom spievať v kupé vagóna v Čiernej nad
Tisou. Potom som jedného dňa
videl v televízii reakcie na november 1989 a zistil som, že
rok 1968 tu nikoho nezaujíma.
Napriek tomu som presvedčený,
že to nie je napísané zbytočne.

Príde okamih, keď to bude aktuálne, a vtedy to budeme robiť.
Je pre vás ťažké riadiť divadlo?
Nie, je to pre mňa hobby. Preto je tu aj zákaz oslovovať ma
riaditeľ.
Ako vás oslovujú?
Juraj alebo Kukura.

správna cesta. Je to vzrušujúce, je to cesta životom s pádmi. Nie je to kniha, na aké sme
zvyknutí – o úspechoch, ale
o ľudských zlyhaniach, ktoré
posúvajú vpred.
Boli niektoré časti knihy,
pri ktorých ste mali dlhšiu
debatu?
Určite áno.

Nedávno vyšla nová kniha inšpirovaná vaším príbehom. Aký ste mali pocit,
keď ste si ju prečítali?
To je veľmi komplikovaná
vec, pretože si myslím, že tá
kniha je ojedinelá v rámci
kníh o slovenských umelcoch
a hlavne o hercoch. Nikdy
som nechcel knihu typu príhody z filmovačky, ako som
spadol z koňa, mal som vodu
v kolene a podobne. Martin
Čičvák je v tomto divadle
dvanásť rokov a bol ideálnym
človekom na písanie tejto knihy, vytypoval ho vydavateľ
Alexej Fulmek. Martin urobil
z môjho života a reálnych faktov román. Myslím si, že je
to výnimočná kniha, ktorá sa
oplatí čítať aj človeku, ktorý
ma vôbec nepozná.

Napríklad?
Ak napríklad Martinova fantázia prekročila nejaký rámec
skutočnosti.

Pán Čičvák prišiel s nápadom, aby to bolo napísané týmto spôsobom?
On to začal takto písať a bol
som presvedčený, že je to

Viete si predstaviť, aký by
bol váš život, keby ste sa venovali stavebníctvu (pozn.
J. Kukura vyštudoval stavebnú priemyslovku)?

Keď ste knihu odložili
nabok, uvedomili ste si
niečo, čo ste dovtedy v súvislosti so svojím životom
nevideli?
Podstatné je, že zostalo veľmi
veľa nevypovedaného. Nie je
tam napríklad moja cesta nakrúcaní po 30 mimoeurópskych
krajinách, nemecké seriály
a filmy, v knihe nie je skoro nič
o 150 filmových produkciách,
ktoré som natočil, a ani nič
z detstva.
Takže ešte je priestor
na jednu knihu?
Áno.

Fakt, že sa nevenujem stavebníctvu, je len dôkazom toho,
že som si to nevedel predstaviť. Škola bola za rohom, to
bolo výhodné, pretože som
vstával o trištvrte na osem
a o ôsmej som bol v škole. Bol
to taký blackout môjho života.
Pán Boh zaplať, že to nerobím. Nie je nič nešťastnejšie,
okrem straty zdravia, ako keď
človek robí niečo, čo nemá
rád. Predstavte si napríklad
poštu. Sú dve okienka a pred
nimi rady. Jeden sa hýbe,
ľudia odchádzajú usmiati.
Druhý stojí, všetci sa hádajú,
pretože za okienkom je niekto,
kto tú prácu nemá rád. Myslím si, že každá práca, keď
ju človek robí dobre a má
ju rád, je naplnením zmyslu
života. Na Slovensku na to
doplácame, pretože maturita
sa v súvislosti s minulým režimom stala takmer základným
vzdelaním. Kto nemá maturitu,
cíti sa, že v živote zlyhal, ale
nie je to tak. Preto u nás nie sú
mäsiarstva a pekárstva s tradíciou, nemáte si takmer kde dať
opraviť topánky, pretože všetci si myslia, že ak majú prácu
mimo vyššieho vzdelania, tak
v živote zlyhali. Nie je to tak!
My sme tomu na vine, pretože
sme remeslu nedali dostatočnú váhu. Prácu remeselníkov si
musíme začať vážiť a oni zase
musia odovzdávať takú robotu, aby sme si ju mohli vážiť.
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Šport

Kompletná zostava nášho tímu Dôvera deťom. Horný rad zľava: Rado, Braňo, Vlasťo, Dušan, Hynek, Braňo.
Dolný rad zľava: Slávka, Lenka, Bea, Janette, Inga, Danka.

Prebehli sme od Tatier k Dunaju
Všetko sa začalo pokazeným autom, pokračovalo povodňou a horúcim peklom,
aby sa to však skončilo šťastne a s veľkým úspechom. Taký bol náš tohtoročný beh
Od Tatier k Dunaju, 345 zdolaných kilometrov pre deti na Slovensku.
Tak ako minulý rok, v tíme Dôvera deťom nás bolo
12. Najskôr to vyzeralo, že ani neodštartujeme. Autá,
ktoré sme potrebovali na preteky, boli totiž v smutnom
stave. Jedno nemalo pravé spätné zrkadlo (čo pri
9-miestnej dodávke naozaj trochu chýba). Povedali
sme si „to neprekáža“ a prilepili sme lepiacou páskou
na jeho miesto kozmetické zrkadielko.
Druhé auto sa tvárilo, že je v poriadku, až kým
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sme sa ho nepokúsili naštartovať. Z požičovne
do Dôvery ešte prešlo, ale na našom parkovisku
ho porazilo. Nevedno, či zo slnka, alebo z predstavy, čo ho najbližšie dva dni čaká. Jednoducho
po otočení kľúčika v zapaľovaní neurobilo ani ťuk.
Čarodejník Milan
Nezabrala ani trištvrtehodinová resuscitácia cez
káble, ani kúpa novej autobatérie. V požičovni

nám pomôcť nevedeli, preto sme začali vzpínať
ruky ku kolegovi Milanovi, ktorý sa v autách vŕta
už desiatky rokov. Oplatilo sa. Fintu naoko mŕtveho
auta prekukol, vymenil pokazenú súčiastku a po troch
hodinách čakania sme konečne mohli vyštartovať.
Hromy-blesky
V sobotu na štarte sa zdalo, že je všetko v poriadku.
Čakalo na nás 345 kilometrov rozdelených na 36
úsekov. Každý z nich mal 7 až 12 kilometrov. Keďže
nás bolo v tíme 12 bežcov, každý mal zabehnúť tri
úseky. Na prekvapenia sme nemuseli dlho čakať.
Prvou chuťovkou bol úsek, kde na začiatku ortuť
teplomera ukazovala 33 stupňov Celzia a na konci
už len 18. Ani ten ďalší nebol práve ideálny, pretože
sa vybiehalo do hustého lejaku a oblohu pretínali
blesky. Luxusný bežecký zážitok korunoval vyliaty
potok. Už len pohľad z okna auta vyzeral desivo.
Predstava, čo by sa stalo, keby práve na to miesto
udrel blesk, hnala nášho bežca rýchlo hore strmým
kopcom, hoci bežal po kolená v oproti sa valiacej
vode. Teda bežal... Miestami sa skôr brodil. Že nemal
náhradné tenisky, bola v tom okamihu tá najmenej
dôležitá vec.
Bez dverí, bez okna
Posádka druhého vozidla zatiaľ ratovala svoje auto.
Pri otváraní vyleteli ťažké posuvné dvere z „koľajničiek“ a rozbili bočné okno. Nepoddali sme sa.
Okno i dvere sme zalepili estetickým modrým igelitom a lepiacou páskou a na zadné sedadlá sme
sa naučili preliezať cez dvere šoféra a spolujazdca.
Nie sme z cukru
Bežali sme dňom i nocou, po tme, cez cudzie mestá,
lesy a polia. Tým šťastnejším sa podarilo pospať si
zo dve hodinky pod šírym nebom alebo v aróme
prepotených vecí v aute. Tí menej šťastní nespali
vôbec. V nedeľu ráno sme mali za sebou presne
dve tretiny cesty. Čakalo nás posledných dvanásť
úsekov južným Slovenskom.

Jeden z prvých úsekov trasy po daždi
pripomínal rieku.

Bojovali sme nielen so sebou, ale aj s technikou.

Teplé jedlo alebo sprcha? Až v cieli.

Šport
S ubúdajúcimi kilometrami však narastala teplota
vzduchu. Tenisky sa lepili na rozpálený asfalt,
nebola núdza o fatamorgánu. Peklo, ktoré sa
vonku rozvalilo, urobilo zo súperov fanúšikov.
Každý podával vodu každému, okolostojaci diváci ponúkali osvieženie bežcom bez ohľadu
na to, z akého sú tímu. Vedeli, že budú odkázaní
na rovnakú pomoc, keď sami pobežia. Pocit športovej spolupatričnosti tu dosahoval svoj vrchol.
Keď nefunguje brucho a noha kríva
O nevšedný nedeľný zážitok sme sa postarali
návštevníkom supermarketu v Šali. Vôbec nás
netrápilo, čo si myslia, keď sa dopoludnia vybrali
na nákupy a na parkovisku videli nahých chlapov
oblievať sa navzájom vodou z bandasky. Bez
sprchy to už naozaj ďalej nešlo. A ani bez „kadibúdky“. Pre štrajkujúce črevá jedného z nás sa stali dôležitejším cieľom ako odovzdávanie štafety.
Hoci bol celý zelený, pokrútený, nenechal náš
tím v štichu. Zaujímavou diétou, ktorá pozostávala z čokolády, suchárov, tyčiniek a koly, dal
svoje telo dohromady a svoj tretí úsek zvládol
na jednotku. Presne v zmysle nášho hesla: Bežať
je lepšie ako ležať.
Keď sme si mysleli, že zásoby smoly máme už
vyčerpané na dva roky dopredu, zranila sa nám
členka štafety, ktorá mala bežať predposledný
úsek. Nahradiť ju mohla jedine žena, inak by
nás z našej kategórie organizátori vylúčili. Voľba
padla na relatívne (veľmi relatívne) oddýchnutú
Lenku. Spolu s Radom a Hynkom, ktorí sa okamžite ponúkli, že pobežia s ňou ako psychická
podpora, teda v cieli mali v nohách viac než
40 kilometrov.
Boli ste s nami
Šťastní, že sme to celé zvládli napriek všetkému, čo nás po ceste postretlo, v cieli sme strieľali
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šampanské. Že štupeľ spadol na hlavu neďaleko
stojacej súperke, nad tým sme sa už naozaj nepozastavovali.
A ako sme vlastne dopadli? Hoci sme štartovali
so skromným cieľom - PREŽIŤ, náš tím Dôvera
deťom skončil na fantastickom 7. mieste z 24
tímov v skupine a v celkovom poradí sme sa
umiestnili na 76. mieste zo 190 štartujúcich
družstiev.
Bežali sme za Dôveru a za slovenské deti, preto
sme do toho dali všetko. A vy ste boli s nami,
našu štafetu totiž opäť tvorili nielen zamestnanci
Dôvery, ale aj vy – naši poistenci. Boli sme jedným
skvelým tímom, čo sa dokázal navzájom podržať
v tých najťažších chvíľach.

Akú známku

Zdravotníctvo

by ste dali svojmu
lekárovi?

Dôvera spojila sily so špecializovaným portálom lekar.sk,
ktorý má v databáze viac ako 33-tisíc lekárov. Naši poistenci tak môžu priamo vo svojej Elektronickej pobočke
vyjadriť svoj názor na prácu lekára, ktorý ošetroval ich
alebo ich deti. Vyplnenie hodnotenia zaberie iba 3 minúty.
Do Elektronickej pobočky má prístup každý poistenec.
Pacienti nehodnotia kvalitu poskytnutej zdravotnej
starostlivosti, pretože posúdiť ju odborne môže len
odborník. Každý však môže ohodnotiť, aký bol prístup lekára a zdravotnej sestry, či sa mu zdala dĺžka
čakania na vyšetrenie primeraná alebo či bola čistota
v jeho ambulancii dostatočná.
Pri hodnotení lekárov je dôležitá transparentnosť a dôveryhodnosť. Hlas každého pacienta sa do celkového
hodnotenia premieta rovnakou váhou. Rešpektujeme
dôvernosť informácií, preto chránime identitu poistencov
vrátane osobných údajov. Ich známkovanie v Elektronickej
pobočke sa prenesie na portál lekar.sk pod takým menom
alebo prezývkou, ktoré si pri hodnotení sami zvolia.

Základné pravidlá hodnotenia

Súčasťou dotazníka
sú otázky, ako
napríklad:
• Bol lekár ochotný mi pomôcť?
• Spoľahlivo mi určil diagnózu?
• Vypočul ma?
• Ako ste vnímali prostredie?
Niekoľko otázok je venovaných
aj prístupu zdravotných sestier.

1.
2.

4.

3.

5.

V Elektronickej pobočke nájdete položku Hodnotenie
lekárov v ľavej lište s označením „Nové!“

Hodnotiť môžete svojho všeobecného lekára,
ženy aj gynekológa, a špecialistov, ktorí vás
liečili počas posledných 2 rokov.
Každého lekára možno hodnotiť len raz. Každé
hodnotenie najprv formálne skontroluje administrátor portálu lekar.sk, až potom sa zverejní.

Hodnotenie pozostáva z voľného textu a z povinných
otázok. Na nepovinné odpovedať
nemusíte.
Okrem vlastného hodnotenia uvidíte aj celkové hodnotenie svojho
lekára z portálu lekar.sk

13

Prišli aj malí siláci.

Najväčšou detskou atrakciou bol
Hugo - maskot Hodiny deťom.

Festival
zdravia
vo vašom
meste

Vyhrať skladací bicykel ste mohli v každom meste.

Počas horúčav aj v daždi, od polovice augusta
do konca septembra sme prešli 24 slovenských
miest. Náš Festival zdravia navštívili tisíce návštevníkov. Mnohí sa zabavili, zacvičili si, zdravo si
zajedli, naučili sa poskytovať prvú pomoc, zistili,
ako sú na tom so stresom či zdravím. Pozrite si
fotoreportáž z letnej púte nášho stanového mestečka vo farbách Dôvery.
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Ako si zdravo zacvičiť a oddýchnuť, ste mohli zistiť
v jednom z našich stanov.

Festival zdravia zaujal aj množstvo Prešovčanov.

Každý si mohol zopakovať, ako správne
poskytovať prvú pomoc.

O meranie krvného tlaku, rôzne informácie o zdraví
a o zisťovanie krvnej skupiny bol najväčší záujem.

Nevynechali sme ani Zvolen.

Pedálovaním na tomto bicykli ste si mohli namiešať 15
zdravý nápoj.

Zodpovedná Dôvera

Posaďte sa, prosím
V čakárni u lekára a v nemocniciach
strávi väčšina z nás dlhé minúty,
niekedy dokonca hodiny. Aj taká
bežná vec, ako miesta na sedenie,
sú vo väčšine našich nemocníc
slabinou. Popísané, zničené, dotrhané,
jednoducho nevyhovujúce. Problémom
je aj ich nedostatočný počet.
Už v uplynulom roku sa naša zdravotná poisťovňa
rozhodla finančne podporiť výmenu všetkých lavičiek v 12 nemocniciach siete regionálnych nemocníc Svet zdravia. Postupne v čakárňach a na chodbách nemocníc pribudlo 1.200 lavičiek s viac ako
4.100 pohodlnými miestami na sedenie.

Renovujeme ďalšie nemocnice

Nové lavičky - jednoduché, ľahké a čisté.

Na takéto lavičky môžete zabudnúť.

Projekt nových lavičiek vznikol
na základe iniciatívy Pekná nemocnica v sieti nemocníc Svet zdravia.
V rámci nej mali všetci zamestnanci
možnosť navrhnúť zlepšenia, ako
by bolo možné skrášliť a zútulniť
priestory nemocníc. Na základe
ich hlasovania sa zrealizoval projekt
generálnej výmeny lavičiek.

16

Keďže do siete Svet zdravia od tohto roku patria aj nemocnice v Galante a v Dunajskej Strede,
výmena prebehla v septembri aj tu. V nemocnici
v Dunajskej Strede pribudlo 702 miest na sedenie,
v nemocnici v Galante ich bolo až 924. Výmena
je rozdelená do dvoch fáz. V tej prvej boli nové
lavičky umiestnené do priestorov nemocničného
monobloku. V priestoroch polikliniky pribudnú
po dokončení plánovanej rekonštrukcie do konca
tohto roka. Nové lavičky sa vyznačujú dobrou ergonómiou sedadiel, odolnosťou a najmä jednoduchou
hygienickou údržbou.
„Naša poisťovňa investuje do renovácie nemocničných priestorov dlhodobo. Aj napriek tomu, že
nemáme zodpovednosť starať sa o ich technické
zabezpečenie, pomohli sme nad rámec našich povinností. Uvedomujeme si, že prostredie v nemocnici
je pre pacientov rovnako dôležité ako zdravotná
starostlivosť,“ uviedol Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.
Nové lavičky si počas krátkej pracovnej pauzy
vyskúšala aj jedna zo zdravotných sestier.

Nadštandard

Nadštandardné
izby
Novučičká VIP izba na pediatrickom oddelení v Rimavskej Sobote.

Nové nadštandardné
izby pre pacientov
Nepriaznivý stav priestorov v nemocniciach nás väčšinou
netrápi, až dokiaľ sa sami neocitneme v roli hospitalizovaného
pacienta. Je rozhodne príjemnejšie čakať na vyšetrenie v modernom priestore, alebo tráviť čas v zrekonštruovanej a útulnej
izbe, ktorá zodpovedá dnešným štandardom.

Máme čo doháňať
Na zlepšenie zdravotného stavu a rýchlejšiu rekonvalescenciu má jednoznačne vplyv aj príjemné prostredie. Vzhľad
priestorov v našich nemocniciach sa s tými vo vyspelých krajinách nemôže ani porovnávať. V Dôvere dlhodobo pracujeme
na tom, aby sme sa im aspoň priblížili. Aj preto sme sa rozhodli
financovať rekonštrukciu starých nemocničných izieb a pretvoriť
ich na moderné a útulné izby.

Všetko, čo potrebujete
Všetky nadštandardné izby sú maximálne 2-lôžkové. Samozrejmosťou je vlastné sociálne zariadenie, sprchový kút, atraktívny
interiér, LCD televízor, chladnička, televízia, internet a rýchlovarná kanvica. Výška poplatku za využitie nadštandardnej izby je
v každej nemocnici individuálna a pohybuje sa od 15 do 20 eur
za deň. V nadštandardných izbách sa môžu ubytovať všetci pacienti, ale jedine poistenci Dôvery zaplatia za pobyt len polovicu.
Kompletný prehľad nadštandardných izieb nájdete na stránke
www.dovera.sk/nadstandardneizby

Vďaka našej poisťovni vzniklo
v uplynulých dvoch rokoch
22 nadštandardných izieb
na tých najfrekventovanejších
nemocničných oddeleniach
v desiatich nemocniciach
siete Svet zdravia. Keďže
o pobyt v nich je zo strany
pacientov veľký záujem, rozhodli sme sa v tejto iniciatíve
pokračovať aj v tomto roku.
Počas leta prešlo rekonštrukciou ďalších 13 izieb v desiatich nemocniciach, primárne
na gynekologicko-pôrodníckom, neurologickom, chirurgickom a pediatrickom oddelení. Izby môžu pacienti
využívať od septembra.

„Dopyt po nadštandardných izbách v našich nemocniciach je
čoraz vyšší. Som rád,
že s pomocou zdravotnej poisťovne Dôvera
sa nám podarilo pacientom vyjsť v ústrety
a sprístupniť nadštandardné izby najvyššej
kategórie na ďalších
oddeleniach,“
doplnil Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia.
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Zodpovedná Dôvera

Grantový program štartuje
svoje jesenné kolo
Žiadosti o pomoc k nám do poisťovne prichádzajú
dennodenne. Najčastejšie sú od pacientov nútených podstúpiť
náročnú operáciu alebo od ľudí odkázaných na rehabilitácie,
ktoré nie sú hradené z verejných zdrojov. Oslovujú nás aj
združenia, ktoré nemajú dostatok financií na svoje fungovanie.

Čo je
Grantový
program
Dôvera
Grantový program Dôvera
sme spustili v roku 2012.
Vďaka nemu sa žiadosti ľudí
o podporu združujú na jednom mieste a zároveň sú jednotne a transparentne posudzované. Grantový program
pre nás spravuje Nadácia
pre deti Slovenska. Dvakrát
do roka (na jar a na jeseň)
takto pomáhame individuálnym žiadateľom aj organizáciám v oblasti zvyšovania
kvality zdravia, zdravého životného štýlu a prevencie pred
ochoreniami. Od jeho spustenia sme na dobré účely použili
už viac ako 100-tisíc eur.
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Pomáhať chceme čo najväčšiemu počtu žiadateľov transparentne a podľa jasných pravidiel. A tak sme v roku 2012
v spolupráci s Nadáciou pre
deti Slovenska spustili Grantový program Dôvera. Od jeho
vzniku sme finančnou čiastkou
100-tisíc eur podporili už viac
ako stovku žiadateľov.
Financie z grantového programu idú napríklad aj na nákup
zdravotných pomôcok, prístrojov, rôzne terapie, operácie
pre chorých alebo hendikepovaných pacientov. Zväčša ide
o tých najmenších. Ich rodičom
prispejeme, aby s nimi mohli
absolvovať finančne náročné
rehabilitačné pobyty, ktoré zvýšia ich kvalitu života, ale najmä
prinesú novú nádej.
Prevencia je dôležitá
Zdravý životný štýl, šport, pohyb, zdravá strava. Aj to je cesta, ako sa dopracovať k pevnému zdraviu. Na prevenciu
často zabúdame, aj keď je rozhodne príjemnejšia ako liečba.
V rámci grantového programu
preto podporujeme aj viaceré

športové organizácie, kluby
či záujmové krúžky. Viacerým
detským domovom, školám či
škôlkam sme prispeli na renováciu športovísk a telocvične
vybavili potrebnými športovými
pomôckami.
V dobrých rukách
Grantový program pre nás spravuje Nadácia pre deti Slovenska,
jedna z najstarších a najdôveryhodnejších dobročinných
organizácií u nás. Aj jej cieľ je
rovnaký ako ten náš. Pomáhať,
podporovať a skvalitňovať život
detí a mladých ľudí na Slovensku. Vďaka našej spolupráci je
prerozdeľovanie financií transparentné a pomoc sa vždy dostane
k tým, ktorí ju potrebujú.
Grantový program Dôvera má
počas roka dve kolá, teda jarné
a jesenné. Jesenné odštartovalo
22. septembra. Svoju žiadosť
o finančný príspevok môžu
zasielať jednotlivci aj
organizácie až do 20. októbra.
Všetky potrebné informácie
nájdete na našej webovej
stránke http://www.dovera.sk/
o-nas/pomahame

TOP mobilné
appky na jeseň
Máme pre vás výber najlepších aplikácií,
ktoré by vo vašom zariadení nemali chýbať.
Chcete zvládať prácu, rodinu či relax s prehľadom aj
vďaka tomu, že dokážete kráčať s dobou a viete si dobre
vybrať. Veľmi užitočným pomocníkom môže byť mobil, ak
máte stiahnuté tie správne aplikácie. Pripravili sme pre vás
niekoľko tipov na najlepšie vychytávky medzi mobilnými
aplikáciami, ktoré oceníte práve v jesennom období.

Aktívny
relax
Radi čítate?
Na dlhé
jesenné večery máte
k dispozícii
o b ro v s k ú
knižnicu verejne dostupnej literatúry. Na rozdiel od iných
aplikácií, ktoré sťahovanie kníh
zdarma len deklarujú, aplikácia Free Books vám ponúka viac
ako 23-tisíc kníh naozaj bez platenia. Doteraz využilo aplikáciu
5 miliónov ľudí.

Žiaden vlak
či autobus už
nezmeškáte
Aplikácia cp.skratka. Vlaky, autobusy

Zdravie
po ruke
Zdravie po ruke. Hmly,
dážď, mokro – práve jeseň
býva obdobím, keď na nás
útočia rôzne vírusy, infekcie, riziko chorôb je vyššie.
Každý určite ocení aplikáciu, s ktorou má okamžite
k dispozícii svoju zdravotnú
kartu, preukaz poistenca,
vyhľadá najbližšiu otvorenú pohotovosť či lekáreň.
Okrem toho sa dostane aj
k potrebným zdravotným
údajom svojich detí. S najnovšou verziou mobilnej

aplikácie Dôvera máte všetky
dôležité informácie v prípade
potreby zdravotnej starostlivosti v mobile.

alebo MHD často meškajú a vy
si potrebujete priamo na mieste
zistiť ďalší spoj. Nie je nič jednoduchšie. Vo svojom mobile šikovne vyťukáte želanú destináciu,
zistíte čas odchodu aj príchodu,

miesto nástupu aj prípadné prestupovanie. Najmä v sychravom
jesennom počasí tak môžete zbytočné vyčkávanie na ďalší spoj
na zastávke nahradiť príjemným
posedením niekde na čaji či káve.
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Ako to funguje

Zaujíma vás, kde končia peniaze,
ktoré ste zaplatili na zdravotných odvodoch?
Peniaze, ktoré vám ako zamestnancovi váš zamestnávateľ každý mesiac strhne
z výplaty? Alebo ste živnostník či samoplatiteľ a - či chcete, alebo nie - musíte platiť
zdravotné odvody? Pozrite si, aká kľukatá je cesta každého eura z vašej peňaženky
do nemocníc alebo do kasy vášho lekára.

1.

Štrnásť percent. Presne toľko ide z vášho
príjmu na zdravotné odvody. Buď ich
na účet zdravotnej poisťovne platíte sami, alebo
ich zaplatí váš zamestnávateľ.

2.

Po tom, ako sa ocitnú na účte zdravotnej
poisťovne, musia prejsť takzvaným prerozdeľovacím mechanizmom. To znamená, že
všetky peniaze, ktoré boli zaplatené na zdravotnom poistení všetkým zdravotnými poisťovniam
v danom mesiaci, sa medzi tieto poisťovne rozdelia podľa toho, aká je predpokladaná chorobnosť ich poistencov. Po prerozdelení zostalo
v Dôvere zatiaľ vždy menej peňazí, ako jej pôvodne zaplatili jej poistenci.

3.

Peniaze sa následne v zdravotnej poisťovni rozdelia na niekoľko kôp. Suverénne najväčšia je určená pre nemocnice, pre
lekárov, na lieky, v skratke – na zdravotnú starostlivosť. V menších kôpkach sú peniaze na činnosť
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Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na prevádzku operačného strediska tiesňovej linky 112, na spustenie zatiaľ neexistujúceho
štátneho eHealthu, na režijné náklady poisťovne,
dane a rôzne poplatky.

4.

Na zdravotnú starostlivosť svojich vyše
1,4 milióna poistencov vynaložila Dôvera vlani viac ako 900 miliónov eur. Z nich
zaplatila 200 miliónov eur za lieky, 350 miliónov
nemocniciam, 156 miliónov eur išlo do ambulancií, 22 miliónov na zdravotnícke pomôcky a zvyšok na ďalšie platby za zdravotnú starostlivosť.

5.

Chceli by ste presne vedieť, koľko z týchto peňazí dostali vaši lekári za to, že sa
o vás postarali? Tieto údaje si môžete veľmi jednoducho pozrieť v Elektronickej pobočke, do ktorej má prístup každý poistenec Dôvery. Alebo
si stiahnite mobilnú aplikáciu Dôvera a prehľad
platieb nájdete priamo v mobile.

Infoservis

Neoznámenie zmeny adresy

môže vyjsť draho
Neoznámenie zmeny adresy trvalého pobytu alebo miesta podnikania zdravotnej poisťovni môže vyjsť draho. Všetci pritom máme povinnosť tieto dôležité zmeny oznámiť úradom
vrátane zdravotnej poisťovne. Keď nedôjde k splneniu oznamovacej povinnosti, môže sa
napríklad stať, že po vykonaní ročného zúčtovania poistného zdravotná poisťovňa zašle
poistencovi informáciu o tom, že má nedoplatok, na neaktuálnu adresu. Vďaka nesplneniu
oznamovacej povinnosti sa poistenec nemá ako o doručení dozvedieť, a preto ani nezistí,
že má svoj záväzok vyrovnať.

Fikcia
doručenia
Fikcia doručenia podľa zákona znamená, že zásielka
sa po určitej lehote považuje
za doručenú bez ohľadu na to,
či sa o jej doručovaní poistenec dozvedel. Predpísaný

výkaz nedoplatkov sa tak
bude považovať za riadne
doručený, napriek tomu, že ho
poistenec neprevzal. Keďže
sa poistenec zrejme o doručení nedozvie, v stanovenej
lehote nedoplatok nezaplatí
a riskuje, že nebude mať nárok

na úhradu neakútnej zdravotnej starostlivosti a jeho dlh
bude ďalej rásť o úroky. Celý
prípad môže nakoniec skončiť na stole exekútora, pretože
výkaz nedoplatkov sa po právoplatnosti a nezaplatení dlhu
stáva exekučným titulom.

Pozor na oznamovacie povinnosti
Ak meníte adresu, meno
alebo prácu, do ôsmich
dní nám to podľa zákona
musíte ohlásiť. Dajte nám
vedieť najmä:
• zmenu mena alebo priezviska
• zmenu adresy trvalého pobytu

• začiatok a koniec inej samostatnej zárobkovej činnosti
(ak ste napríklad advokát,
audítor, daňový alebo finančný poradca, sprostredkovateľ poistenia alebo zaistenia, lekár atď.)
• odchod do zahraničia (ak
tam budete aj poistený)

• návrat zo zahraničia (ak ste
tam boli poistený)
Za nesplnenie týchto povinností navyše hrozí pokuta až
do výšky 331 eur. Od nás ju
nedostanete, napariť ju môže
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
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Číslo

350 000
Toľko ľudí je podľa oficiálnych štatistík na Slovensku chorých na rôzne
typy cukrovky. Ako upozorňujú diabetológovia, ich počet je v skutočnosti vyšší, pretože mnohí ani nevedia, že ju majú.
Diabetes mellitus, alebo cukrovka, či úplavica
cukrová je choroba látkovej premeny, pričom ide
o komplexnú poruchu metabolizmu. Okrem poruchy spracovania cukrov je narušený aj metabolizmus tukov a bielkovín. Dochádza k poškodzovaniu
ciev, čoho prejavom je zhoršený zrak, oslabená
funkcia obličiek, nervov, nedokrvenie srdca, mozgu a končatín. Varovnými príznakmi cukrovky sú
časté močenie, rýchly úbytok hmotnosti, únava,
zvýšený smäd.
Rozpoznávame dva typy cukrovky – cukrovku 1.
a 2. typu. Kým pri prvom organizmus neprodukuje
vlastný inzulín a nástup choroby sa nedá ovplyvniť, v druhom prípade ide o genetické aj vonkajšie
vplyvy, ako napríklad obezita, nevhodné zloženie
potravy, nadmerný príjem kalórií, slabá fyzická
aktivita, stres. Vtedy organizmus produkuje vlastný
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inzulín, no účinok je nedostatočný. Cukrovka 2.
typu postihuje najmä ľudí nad 40 rokov.
Nie je možné ju vyliečiť, ale dá sa úspešne liečiť
znižovaním glykémie a odstránením rizikových
faktorov. Predovšetkým ale treba dbať na prevenciu – alfou a omegou je vhodná strava a zdravý
životný štýl. Ráno treba začať čerstvým ovocím
a zeleninou, vajíčkom, celozrnným pečivom alebo orechmi. Každý deň sa minimálne 30 minút
venovať fyzickej aktivite: aspoň rýchla chôdza,
cvičenie. Odporúča sa nefajčiť.
Cukrovkári si vyžadujú osobitnú starostlivosť,
preto sa im venujú diabetológovia aj iní špecialisti. Čoskoro k nim pribudne aj prvý program
dlhodobej starostlivosti o chronicky chorých
pacientov.

Darujeme krv

Vedeli
ste, že
Pobyt v kúpeľoch získali aj Ján zo Sabinova
a Petra z Bratislavy.

Darcovia

do kúpeľov
Už od júna si môže niekoľko darcov krvi vďaka
neziskovému projektu Moja krvná skupina zadarmo
užiť víkend v kúpeľoch. Oddych si nepochybne
zaslúžia.
Venovať víkend v kúpeľoch každému darcovi však
nie je v našich silách. Preto sme vyzvali všetkých
darcov na facebooku, aby nám na sociálnej sieti
napísali, komu by víkend v kúpeľoch venovali. Zo
stoviek mien žrebujeme každý mesiac. Šancu vyhrať
má každý, kto je poistený v Dôvere, je držiteľom
Janského plakety a je alebo bol pravidelným darcov krvi.
Tak neváhajte. Ak poznáte dlhoročného darcu krvi,
ktorému by ste víkend v kúpeľoch z vďaky venovali,
dajte nám vedieť. Všetko podstatné sa dozviete
na našich facebookových stránkach.
Mojakrvnaskupina.sk je neziskový projekt, ktorého garantom je
zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci so Slovenským Červeným krížom.

ak chcete ísť darovať
krv po očkovaní proti
chrípke, najlepšie je počkať dva
až tri dni? Ak sa neobjavia žiadne
zdravotné problémy, môžete
ísť na odber. Po očkovaní proti
chrípke sa totiž môže vyskytnúť
takzvaný flu-like syndróm, pri
ktorom môžete pociťovať niečo
ako ľahké prechladnutie. Darovať
krv vtedy nechoďte.

Novinka!
Všetci poistenci Dôvery
majú zľavu v týchto kúpeľoch:
Bardejovské kúpele a. s.

Zľava vo výške 10 % na liečebné pobyty
Standard, Classic, Extra a Senior.
Zľavy nie je možné kumulovať s inými zľavami
poskytovanými poskytovateľom. Poistenec sa pri využití
služieb preukazuje preukazom poistenca.

Kúpele Vyšné Ružbachy, a. s.

Zľava vo výške 10 % na celoročné
liečebné pobyty: Komplexný liečebný
pobyt, Liečebný špeciál, Seniorský
pobyt a Relaxačný pobyt.
Zľavy nie je možné kumulovať s inými zľavami
poskytovanými poskytovateľom. Poistenec sa pri využití
služieb preukazuje preukazom poistenca.
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Poradňa

Ako predísť jesenným
depresívnym náladám?
Dážď, chlad, pretrvávajúca šeď skracujúcich sa
jesenných dní. S úbytkom slnečného svetla súvisí
aj zvýšený výskyt sezónnych afektívnych porúch
(depresie). Menej slnka a svetla znižuje produkciu
hormónu melatonín, čo prináša pocit väčšej únavy,
vyčerpanosť, ospalosť, zmeny apetítu, menšiu chuť
k aktivite, častejšie pocity úzkosti, stres.
Alena (29)
Opakovane mávam jesennú depresiu.
Nevládzem, ledva sa vlečiem, všetka
energia sa kdesi vytratí. Snažím sa
s tým bojovať, ale nedarí sa mi to. Nemám do ničoho chuť a som nepríjemná
aj k okoliu. Ako tomu zabrániť?

na očakávanú budúcnosť. Keď však človek vníma
to, čo sa práve deje, a to bez hodnotenia, nie je
priestor na depresiu. Ak je jeseň, ťažko možno
mať sily ako v lete.

V prírode, ktorej súčasťou je aj ľudský organizmus, prebieha neustály proces, harmonický
sled zmien, kolobeh zrodu, narastania, vrcholu,
úbytku a zániku, ďalšieho zrodu a tak ďalej. Je
dobré si uvedomiť, že neexistuje stály vrchol
síl. Aj pôda musí ležať ladom, aby mohla byť
úrodnou, a to, čo z nej vyrastá, nerodí plody
nonstop.

Prírodný cyklus človek akceptuje, a tak môže vidieť krásu v tom, čo ponúka – farebnosť lístia,
tajuplnosť a čaro hmly, kvapiek dažďa lesknúcich
sa v jemných pavučinách. Aké by to bolo, keby ste
tento rok s jesenným útlmom nebojovali? Možno
by vám to umožnilo zažiť a vnímať niečo iné, na
čo v rýchlych dynamických dňoch nebol priestor.

Depresia súvisí s negatívnym vyhodnocovaním rozdielov – seba s ostatnými, seba v priebehu času,
prítomnosti s minulosťou, prítomnosti vzhľadom

Skúste sa úplne zahĺbiť a nechajte sa uniesť činnosťou, ktorú si vyberiete, môže to byť hocičo
– varenie obeda, chôdza, čítanie, hra.

Odpovedá
PhDr. Jarmila Tomková,
psychologička pôsobiaca vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, taktiež ako školská psychologička. Najviac sa
však angažuje v terapeutickej práci s detskými a dospelými klientmi, pármi,
rodinami a skupinami. Vo svojej praxi s klientmi využíva najmä naratívnu
psychoterapiu.
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Potrebujeme
Čokoládová vrstva:

• 250g tmavej čokolády
(najlepšie aspoň 70%)
• 125g masla
• 125g medu
• 3 vajíčka
• 70g mletých mandlí (dá
sa použiť aj rovnaké
množstvo múky)
• 1 lyžička sódy bikarbóny
• štipka soli
• štipka škorice

Čokoládovo-gaštanový koláč
na tortovú formu s priemerom cca 23cm
alebo podobne veľkú štvorcovú formu

Postup:
1. Čokoládu s maslom roztopíme nad vodným kúpeľom.

pyré, citrónovú kôru a škoricu
zmiešame na hustý krém.

2. Čokoládovo-maslovú zmes
prelejeme do väčšej misy,
pomaly prišľaháme med
a postupne aj vajíčka. Poriadne hmotu premixujeme.

5. Formu vystelieme papierom
na pečenie, rovnomerne navrstvíme čokoládovú hmotu
a gaštanový krém rozotrieme navrch.

Ozdobenie:

3. Nakoniec zľahka primiešame suché ingrediencie.

6. Pečieme približne 30 minút
pri 180°C.

• citrónová kôra
• šľahačková smotana /
kokosová smotana

4. Gaštanovú vrstvu pripravíme
jednoducho tak, že vajíčko,

7. Necháme vychladnúť, nakrájame a podávame.

Gaštanová vrstva:
• 125g gaštanového pyré
• 1 vajíčko
• kôra z 1/2 citrónu
• štipka škorice
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Pre deti

Čo sem
nepatrí?

Nájdi
cestu
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Čo majú
radi?

Tajnička
Pomôcky:
Dao, anatas,
Ada, apara,
til, el, in, ti,

Meno
Adely

Melódia,
nápev

Ručitelia
na zmenke

Morský
lastúrnik

Ryžová pálenka

Sánky

1. časť
tajničky

Zhotovoval
tkaniny

Oxid titaničitý
3. časť
tajničky
Kazil
Autor:
Jozef Blaho

Polotuhá
látka

2. časť
tajničky

Malá indická
flauta
Chyba
Podobný,
po anglicky

Juhoamerický
prežúvavec

Cudzokrajný
dravý vták
V, vo (lek.)

Druh
slabozubca

Tropický plod
Úrad, po
nemecky

Vypúšťala
slzy

Malá Edita
Dobre (z angl.)

Jelenice

Stará čínska
flauta

Očný lekár
(hovor.)

Trikot
Tvar

Úkon, čin

Španielsky
člen
Bývalá plošná
miera

Nivočil
Planétka

Ovocná záhrada

Ľadovcový
nános (geol.)

Jarná lesná
bylina

Kód Talianska

Európsky pohár

Športový klub
v Štokholme

Správcovia
fakúlt

Portugalská
rieka

Prístroj

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla je: Pomáhame zachraňovať životy.
Výhercom je pani Monika Plevová z Prešova, ktorá získala knihu Volali ste záchranku? s podpisom autora Viliama Dobiáša.
Znenie novej tajničky nám zasielajte najneskôr do konca novembra 2015 na adresu:
Dôvera zdravotná poisťovňa, Odbor PR, Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5.
Na výhercu čaká opäť zaujímavý darček.
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OSLAVUJTE,
JE TO ZDRAVÉ

20 ROKOV
SPOLOČNE ZA ZDRAVÍM

